10 september 2018
kl. 18.30 – 20.00
Velkommen til informationsmøde
Program:
• Velkomst ved borgmester Kasper Olesen
• Orientering om afstemningsprocessen og den politiske
beslutning ved Leif Hansen
• Orientering om partsdelingsmodellen ved Jonas Wallin
• Tak for i dag ved borgmester Kasper Ejsing Olesen

Afstemning
Kystsikringsprojekt for Kerteminde, Kølstrup
og Munkebo

Hvorledes stemmes der?
Hvem er stemmeberettigede?
• Afstemningstemaet er:
”Skal kystsikringsprojektet for Kerteminde, Kølstrup og Munkebo
fremmes i overensstemmelse med de forudsætninger og principper,
der fremgår af Kerteminde Byråds beslutning af 28. juni 2018”
JA eller NEJ
Der kan stemmes blankt.
• Afstemningen foregår digitalt i perioden 11. september til 25.
september 2018
• Information om afstemning er sendt ud via e-boks

• På Kerteminde Kommunes hjemmeside findes en liste over de
ejendomme, der er omfattet af projektet (partsdelingsfortegnelse)
• Det er de ejere - ca. 900 - der i fortegnelsen er optaget med en
aktuel betalingsforpligtelse, der kan stemme. De ejere der er
optaget med en aktuel betalingsforpligtelse på kr. 0,- (ca. 217) er
ikke stemmeberettigede
• Ejere = ejendomsejere, ejerlejlighedsejere, andelshavere
• Det er de ejere, der den 3/9-18 er registreret i BBR registret, der er
stemmeberettigede
• Alle ejere har én stemme uanset partsdele
• Hvis en ejendom ejes af flere ejere, vil den sidst afgivne stemme
være gældende
• Kommunen stemmer ikke

• Der er 1 stemme pr. ejendom. Dér hvor man har
folkeregisteradresse, stemmer man med NEM-ID
• Ejer du ejendomme udover din folkeregisteradresse, skal du
desuden udfylde ”Gå til adresseformular”
• Virksomheder skal udfylde ”CVR formular” og får derefter adgang til
valgsystemet

Afstemning

• Ejere der er fritaget for at modtage post digitalt kan brevstemme.
Retningslinjer er beskrevet i brevet og på hjemmesiden
• Der kan brevstemmes på Kerteminde Rådhus i hele
afstemningsperioden ved personligt fremmøde i rådhusets
almindelige åbningstid
• Der kan stemmes i hjemmet, hvis der er særlige grunde til det.
Henvendelse herom rettes til Ledelsessekretariatet på telefonnr. 65
15 15 15
• Afstemningsresultatet foreligger efter den 27. sept. 2018
• Tvivlsspørgsmål om afstemningen afgøres af den kommunale
valgbestyrelse
• Den tekniske gennemførelse af afstemningen foretages af Assembly
Voting ApS, der yder support på alle hverdage på tlf. 2612 2520

Hvad stemmes der om?
• ”De principper og forudsætninger, der fremgår af Kerteminde Byråds
beslutning af 28. juni 2018”
Det er:
• Stormflodssikring af Kerteminde, Kølstrup og Munkebo med
sluse, højvandsmure og diger.
Projektet er nærmere beskrevet i redegørelse af 4. juni 2018, der
findes på kommunens hjemmeside
• Der er bidragspligt for de berørte ejere efter den vedtagne
partsdelingsmodel, der findes på kommunens hjemmeside

• Det oprettede kystsikringslag ”Kystbeskyttelseslaget Kerteminde,
Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag” er bygherre på
projektet bistået af en bygherrerådgiver
• ”Byrådet lader for lagets regning medlemspligt af laget tinglyse
på de ejendomme, der hører til laget”, jfr. Kystbeskyttelseslovens
§ 8 stk. 1
• Kommunen stiller lånegaranti for sluselagets optagelse af lån

• Anlægsudgiften anslås til kr. 46 mio. kr. Hvis dette beløb
overskrides med 10 % skal hele projektet vurderes på ny med
henblik på enten at standse projektet eller træffe beslutning at
kommunen dækker merudgiften udover kr. 46 mio. kr. + 10%
Det kan oplyses, at RealDania har givet tilsagn om at støtte
projektet med 14,5 mio. kr.

• Den årlige driftsudgift anslås til kr. 300.000. Såfremt den årlige
driftsudgift overskrider kr. 400.000 som følge af væsentlige
uforudsete udgifter til slusekonstruktionen afholdes merudgiften
til slusen af kommunen alene

Hvilke konsekvenser får
afstemningsresultatet?
• Afstemningen er vejledende for Byrådet, men Byrådet har
tilkendegivet at ville følge af afstemningsresultatet
• Hvis et flertal af de afgivne stemmer er NEJ- stemmer må det
forventes, at projektet opgives
• Hvis et flertal af de afgivne stemmer er JA- stemmer fremmes
projektet, der herefter sendes i høring inden endelig afgørelse
træffes
• Den endelige afgørelse, der træffes af Byrådet kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet
• Projektet er omfattet af lov om kystbeskyttelse, der senest er ændret
med virkning fra 1. sept. 2018

